
 
Ἀγαπητοί µας ἐκπαιδευτικοί, 

       
 Ὁ φετεινός ἑορτασµός τ

Ἱεραρχῶν προσφέρει, 
τήν εὐκαιρία πρός ὅλους
στήν ὑπέροχη ἀλλά καί

ἀποστολή τῆς διαπαιδαγώγησης τ

γενιάς, νά προβληµατιστο

ποιότητα καί τό µέλλον τ

τόπο µας καί νά ἐπαναπροσδιορίσουµε
τούς στόχους µας

πραγµατικότητα ἀναδεικνύει µέ
ἀλλά καί ὀδυνηρό τρόπο τίς συνέπειες τῶν λαθῶν καί τῶ
∆ιαµορφώσαµε κοινωνία στηριγµένη στήν ἀτοµική καταξίωση στήν ταύτιση τ

ἐπιτυχίας µέ τόν καταναλωτισµό καί τήν ἀνάδειξη τῶν νοητικών δεξιοτήτων
βασικοῦ ἐργαλείου ἐπίλυσης τῶν πολυποικίλων ἀνθρωπίνων
       Ἀποτέλεσµα τῆς ἀντιµετωπίσεως αὐτῆς ἀποτελεῖ ἡ 
παθητικότητα τῶν ἀνθρώπων, κυρίως ὅµως τῶν µαθητῶν µας Τά νεανικά τους

ὄνειρα καί οἱ εὐγενεῖς τους πόθοι προσαρµόζονται γρήγορα καί βίαια στήν

ἀναγκαιότητα πρόσκαιρης ἀκαδηµαϊκῆς ἐπιτυχίας, ἡ ὁποία δέν µπορε

ἐξασφαλίσει πλέον οὔτε τήν στοιχειώδη ἐπιβίωση. Ὡς συνέπεια α

γεγονότος γινόµαστε ὅλοι µάρτυρες πρωτόγνωρης νεανικ

ἰδιότυπης ἐξαρτήσεως ἀπό τίς ἠλεκτρονικές συσκευές καί

παραβατικῶν συµπεριφορῶν κάθε εἴδους.Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες
παρελθόν, µέ τή ζωή καί τό ἔργο τους ὅµως ἀπαντοῦ
παρόντος καί µᾶς καλοῦν στήν ὑλοποίηση τοῦ ὁράµατος
µέλλοντος. Ἡ ἐποχή τους, ὅπως καί ἡ δική µας, ὑπῆρξε περίοδος µεγάλων

ἀνατροπῶν καί µεταβάσεως, σ’ἕνα διαφορετικό κόσµο. Ἡ
ὑπῆρξε συνθετική.  

       Ἐντόπισαν τούς θησαυρούς τοῦ παρελθόντος, ἀπορρίπτοντας
ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα τῆς δεισιδαιµονίας καί τῆς πλάνης, 
σέ θέση νά ἀπαντήσουν σέ βασικά ἐρωτήµατα τῆς ἀνθρώπινης
Μαθήτευσαν σέ κάθε πεδίο τῆς τότε ἐπιστήµης, παρέµειναν
σταθεροί ἀναζητητές τοῦ βαθύτερου νοήµατος τῆς ζωῆς Καλλιέργησαν µέ

συνέπεια τόν νοῦ καί τήν ψυχή τους, διατήρησαν ὅµως διαρκ
µατιά τους στίς ἀνάγκες τῆς κοινωνίας, µετατρέποντας τίς δεξιότητες καί τί

γνώσεις τους σέ ἐργαλεῖα ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης.Ὁ Μέγας Βασίλειος

ἀληθινός πανεπιστήµων καί ἀναδείχτηκε κορυφαῖος ἐρευνητής θεωρητικ
θετικῶν ἐπιστηµῶν.  

     Συγχρόνως, ἀναδείχτηκε ἱδρυτής ἑνός τεράστιου φιλανθρωπικο

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος καλλιέργησε σέ ὑπέρτατο
σκέψη καί τήν γλωσσική διατύπωση. Παράλληλα, ἡ ἀγάπη
τούς νέους, τόν κατέστησε ἕναν ἀπό τούς κορυφαίους παιδαγωγούς

ορτασµός τῶν τριῶν 
ν προσφέρει, ὅπως κάθε χρόνο, 

λους ὅσοι ἐµπλέκονται 
λλά καί ὑπεύθυνη 

ς διαπαιδαγώγησης τῆς νέας 
γενιάς νά προβληµατιστοῦµε γιά τήν 

ποιότητα καί τό µέλλον τῆς παιδείας στόν 
παναπροσδιορίσουµε 

τούς στόχους µας. Ἡ σηµερινή 

ναδεικνύει µέ ἀνάγλυφο 

ῶν παραλείψεών µας. 
τοµική καταξίωση, στήν ταύτιση τῆς 

ν νοητικών δεξιοτήτων ὡς 
νθρωπίνων ἀναγκῶν. 

 ἀπογοήτευση καί ἡ 
ν µας. Τά νεανικά τους 

ς τους πόθοι προσαρµόζονται γρήγορα καί βίαια στήν 

ποία δέν µπορεῖ νά 

ς συνέπεια αὐτοῦ τοῦ 
λοι µάρτυρες πρωτόγνωρης νεανικῆς καταθλίψεως, 

λεκτρονικές συσκευές καί ἐξάρσεως 
εράρχες ἔζησαν στό 

ῦν στά ἀδιέξοδα τοῦ 
ράµατος ἑνός φωτεινότερου 

ρξε περίοδος µεγάλων 

Ἡ σκέψη τους ὅµως 

πορρίπτοντας παράλληλα 

, πού δέν ἦταν πλέον 
νθρώπινης ὑπάρξεως. 

πιστήµης παρέµειναν ὅµως πάντα 

ς. Καλλιέργησαν µέ 

µως διαρκῶς στραµµένη τή 

ς κοινωνίας µετατρέποντας τίς δεξιότητες καί τίς 

Μέγας Βασίλειος ὑπῆρξε 
ρευνητής θεωρητικῶν καί 

φιλανθρωπικοῦ ἔργου.Ὀ 

πέρτατο βαθµό τήν λογική 

γάπη του, κυρίως πρός 

παιδαγωγούς.Ὁ Ἅγιος 

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀφοµοίωσε 
Ἑλλήνων καί συνδύασε τήν γνώση

εὐαισθησία. Αὐτό ὅµως δέν τόν ἐ
πνευµατική καί ὑλική στήριξη το

του.Αὐτός ὁ συνδυασµός λόγων καί
καθιστᾶ πρότυπα καί σήµερα. Ὡς στυλοβάτες τ
Ἑλληνορθόδοξης παράδοσής µας, µ
τήν ἁγιότητα τῆς ζωῆς ὡς προϋπόθεση
ἀνθρωπισµοῦ, στηριγµένου στήν πίστη πρός τόν

Θεό καί στήν ἀγάπη πρός ὅλους
Μέσα σέ αὐτό τό πλαίσιο ἡ γνώση θά

βαθύτερο νόηµά της καί τό σχολεῖο θά µεταβληθε

σέ χῶρο ὑπαρξιακῆς ὁλοκληρώσεως, πνευµατικ
καλλιέργειας καί καλλιτεχνικῆς δηµιουργίας
 

Ἀγαπητοί µας

   Οἱ καιροί ἀπαιτοῦν τή συνεργασία

καί τῆς κοινωνίας µας. Ὡς ποιµαίνουσα
τῶν ἐφόρων τῆς παιδείας µας τρι
εὑρισκόµεθα µέ ὅλες µας τίς δυνάµεις στό πλευρό σας

ἀνάγκη.Στις προσπάθειές σας γιά τήν

µέσῳ ἀντίξοων συνθηκῶν, οἱ ὁπο
ὑπέρβαση δυνάµεων, προσευχόµεθα µέ θέρµη

µεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας µας νά σ
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 δηµιουργικά ὅλη τήν σοφία τῶν Ἀρχαίων 
γνώση µέ τήν καλλιτεχνική ἔκφραση καί 

ἐµπόδισε νά ἀναλώσει τή ζωή του στήν 

λική στήριξη τοῦ ποιµνίου 

συνδυασµός λόγων καί ἔργων τούς 
στυλοβάτες τῆς 

λληνορθόδοξης παράδοσής µας, µᾶς προτείνουν 
ς προϋπόθεση ἀληθινοῦ 

στηριγµένου στήν πίστη πρός τόν 

λους ἀδιακρίτως. 
γνώση θά ἐπανεύρει τό 

ο θά µεταβληθεῖ 
λοκληρώσεως, πνευµατικῆς 

ς δηµιουργίας. 

γαπητοί µας ἐκπαιδευτικοί, 

ν τή συνεργασία ὅλων µας, πρός ὄφελος τῶν παιδιῶν µας 
ποιµαίνουσα Ἐκκλησία, µέ ἀφορµή τόν ἑορτασµό 

ς παιδείας µας τριῶν Ἱεραρχῶν, σᾶς διαβεβαιώνουµε πώς 
λες µας τίς δυνάµεις στό πλευρό σας, ἀρωγοί σέ κάθε σας 

νάγκη Στις προσπάθειές σας γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν κοινῶν µας στόχων ἐν 
ποῖες ἀπαιτοῦν θυσιαστικό φρόνηµα καί 

πέρβαση δυνάµεων προσευχόµεθα µέ θέρµη, ὥστε τό παράδειγµα τῶν τριῶν 
κκλησίας µας νά σᾶς ἐµπνέει καί νά σᾶς ἐνισχύει. 

γάπη καί θερµές εὐχές 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ 



 

χετε την πιο τρυφερή ηλικία στα χέρια σας. Εσείς 
καλλιεργείτε την πρασιά του Γένους καί τής 
Εκκλησίας. Ή εύθύνη σας είναι τεράστια. Από τό δικό 

σας φυτώριο θά µεταφυτευθούνε στήν κοινωνία τα δένδρα 
καί τα φυτά.  

    Είστε τα πιο έµπιστα πρόσωπα τής κοινωνίας. Γονείς, 
Εκκλησία καί πατρίδα σάς εµπιστεύονται τό µέλλον τους. 
Αγαπάτε τα παιδιά, όπως καί ό Χριστός τά αγάπησε. 

    Ό µαθητής τής αγάπης «τεκνία» τα 
άποκαλεί. Ό,τι φυτέψουµε θά θερίσουµε όλοι 
µας. Άν, δάσκαλέ µου, είναι κλονισµένη ή 
πίστη σου στον Θεό καί µωλωπισµένη ή 
άγάπη σου για τήν πατρίδα, µή τό 
µεταδώσης. Θά κλονίσης τήν οικοδοµή των 
πατέρων µας, πού είναι ή ’Εκκλησία καί ή 
πολιτεία, συθέµελα. Εκρέµισες τά πάντα.  

    Συγκρατήσου, αύριο µπορεί να σκεφθής καλύτερα. Τον 
Χριστό τον είπαν δάσκαλο. Κι έσένα δάσκαλο σέ ονοµάζουν. 
Ή άρετή, σύµφωνα µέ τήν διδασκαλία των προγόνων µας, 
είναι διδακτή. 

   Η Εκκλησία τιµά τούς δασκάλους καί τούς µνηµονεύει 
µαζί µε τούς γονείς: «τούς γονείς ήµών καί διδασκάλους». 
«Ξεύρω γράµµατα» σηµαίνει άκουσα καλούς δασκάλους.  

  Τά γράµµατα δέν είναι µόνον στά βιβλία· είναι κυρίως 
στά µαθήµατα πού διδάχθηκα. Κρατήστε τήν θέση σας ψηλά 
καί σεβαστικά. Τό χρώµα της παντιέρας σας θά πάρουν οι 
µαθητές σας. 

Γέρων Αµφιλόχιος Μακρής 
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Για σένα 

∆άσκαλε  

µε αγάπη 

Έ 


